
 
Nasze dziedzictwo – Polska  
(Jan Paweł II, Kraków-Błonia,1979) 

 

V OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  
pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce  

Kraków  2014  
 
REGULAMIN 

1. Celem Festiwalu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej, tak wśród do-

rosłych jak i wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowaw-

czymi, a w szczególności: 

 -  zainteresowanie  dziedzictwem  kulturowym,  pieśnią, religią, tradycją i obyczajami, 

 -  uświadomienie roli  wartości  narodowo-patriotycznych w życiu człowieka i włączenie ich 

 do osobistej hierarchii wartości, 

 -  podnoszenie poziomu artystycznego. 

2. Zasady uczestnictwa. 

2.1.Reprezentantów na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej wyłaniają Zarządy Diecezjalne 

Akcji Katolickiej (koordynatorzy wojewódzcy) spośród laureatów lokalnych (np.: diecezjalnych , 

wojewódzkich…) przeglądów, festiwali, konkursów organizowanych przez Akcję Katolicką lub 

inne środowiska. 

 Zgłoszenie winno zawierać informacje zgodne z  kartą zgłoszenia (w załączeniu). 

2.2. W Festiwalu mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, 

chóry w różnych grupach wiekowych. Podczas występu Wykonawca może  korzystać z wła-

snego akompaniamentu, podkładów  muzycznych lub śpiewać a’capella. Wymagane pamię-

ciowe wykonanie utworów - z wyjątkiem prezentacji wielogłosowych(chóry). 

2.3. Uczestnicy zgłaszają co najmniej pięć pieśni, w tym jedną powstałą po 1945 roku, z których 

Jury wybierze repertuar do zaprezentowania podczas Festiwalu. 

2.4. Po zarejestrowaniu wszystkich uczestników Jury poda kategorie, w jakich będą występować. 

3. Terminy i miejsce. 

3.1. Do dnia 30 czerwca 2014 r. – zgłoszenia reprezentantów z poszczególnych diece-

zji,województw (oprócz Małopolski) do Biura Organizacyjnego Festiwalu. Zgłoszenie można prze-

syłać pocztą elektroniczną lub listownie. Obowiązuje termin wpłynięcia zgłoszenia (wzór karty 

zgłoszenia w załączeniu).  Terminy i miejsce zgłoszeń dla uczestników z Małopolski podano w 

ogłoszeniu X Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej.  

3.2. Przesłuchania Uczestników z Małopolski , tj. X Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej oraz 

eliminacje małopolskie do V OFPP– 7 listopada 2014 r.( piątek)w  godz.- 9.00-15.00.  



 

3.3.  Przesłuchania pozostałych Uczestników - 8 listopada 2014 r., (sobota) w godz. 9.00-14.00  

3.4.  8  listopada 2014 r. godz.17.00 Koncert Galowy Laureatów. Występują Uczestnicy zakwalifi-

kowani przez Jury. Koncert poprzedza uroczysta Msza Święta o godz.15.30 sprawowana        

w intencji Ojczyzny.  

3.5. Miejscem przesłuchań w dniach 7 i 8 listopada 2014 r. oraz Koncertu Galowego Laureatów     

w dniu 8 listopada 2014 r. będzie Aula Kościoła MB Częstochowskiej w Krakowie, os. Szklane   

Domy 7. 

4. Kryteria oceny. Nagrody. 

4.1. Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać: 

 - dobór repertuaru 

 - poziom artystyczny wykonania poszczególnych utworów 

 - interpretację utworów 

 - ogólny wyraz artystyczny. 

4.2. Wszyscy Uczestnicy Festiwalu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa. 

 Organizatorzy Festiwalu przewidują nagrody dla  najlepszych uczestników w kategoriach wg 
decyzji Jury. 

 Przewidziane jest przyznanie nagrody Grand Prix Festiwalu  

4.3 . Decyzje Jury są ostateczne. 

5. Uwagi końcowe. 

5.1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną, nagłośnienie, pianino. 

5.2. Koszty dojazdu i pobytu pokrywają Uczestnicy.  

Uczestnicy Festiwalu mogą liczyć na pomoc ze strony Organizatorów w realizacji programu     

wyjazdu (np.  zwiedzanie Krakowa, dodatkowy gościnny koncert ) oraz, w miarę możliwości, 

na pokrycie części kosztów pobytu (posiłek, nocleg). Szczegóły do indywidualnego uzgodnie-

nia. 

5.3. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu           

i   wyrażeniem  zgody  dla  Organizatora   na   nieodpłatne   prawo   do  rejestracji   prezentacji 

 artystycznych dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału. 

5.4. Uczestnictwo w Festiwalu wymaga potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. 

5.5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator. 

6. Adres Biura Organizacyjnego OFPP: 

 31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3,  email: diakkrakow@wp.pl 

 Festiwal koordynuje, przyjmuje zgłoszenia(oprócz Małopolski) i wszelkich informacji udziela:   

 Stefan Majerczak, tel. 608345139, stefan.majerczak@gmail.com 
 
7. Organizator: Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej. 

  Współpraca: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej,  

Małopolski Kurator Oświaty, Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie-Nowej 

 Hucie, Młodzieżowy Dom Kultury  im. Janusza Korczaka w Krakowie. 

8. Patronat:  Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce. 


